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1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, elfogadása, módosítása, 
hatálya 
 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) alapját képező jogszabályok:  
- Az oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzata (Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învatamânt preuniversitar) 
- Az alternatív oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzata (Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ)  
- Közoktatási Törvény (Legea Învăţământului Naţional) 

 
A Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola (továbbiakban: Intézmény) magyar tagozatának 
(továbbiakban: Tagozat) SzMSz-e határozza meg az Intézmény magyar tagozatának szervezeti 
felépítését, működésének belső rendjét.  
 
Az SzMSz-t és módosítását a Tagozat Tanári Kollégiuma (TK) fogadja el. Az Intézmény 
Igazgatótanácsának (IT) jóváhagyási joga, a Tagozat szülői képviseleti szervének (Szülői 
Képviselők Tanácsa, SZKT) véleményezési joga van.  
 
Az SzMSz a jóváhagyás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. Jóváhagyásakor az addig 
érvényben levő SzMSz érvényét veszíti. Az SzMSz és mellékleteinek felülvizsgálata  
évente történik meg a TK kezdeményezésére, szükség szerint az év folyamán is módosítható. 
Az SzMSz betartása az Intézmény magyar tagozata közösségének valamennyi tagjára kötelező 
érvényű. A Tagozat közössége valamennyi tagjának joga, hogy az SzMSz be nem tartása esetén 
azt észrevételezze. 
 

 
A Tagozat(ok) önállóságának tételes rögzítését, az Intézmény közös testületeinek, 
munkacsoportjainak szervezeti és működési szabályait az intézményi szintű SzMSz-nek kell 
tartalmaznia, melynek része lesz a jelen SzMsz.     
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2. Az intézmény magyar tagozata és a szülői közösség közötti kapcsolattartás 
rendje 

  
A tanulók szülei az intézményválasztásra vonatkozó állampolgári jogukkal élve választják a 
gyermekük számára a Waldorf óvodát/iskolát. 
 
A szülők a szülői közösség tagjaként gyakorolják a szabad iskolaválasztásból fakadó jogokat és 
kötelezettségeket. Tudomásul veszik, hogy az intézmény működése, a gyerekek, a pedagógusok, 
a szülők kapcsolata a Waldorf pedagógia szellemiségén alapszik. A pedagógusokkal kialakított 
személyes kapcsolattartás révén, a különböző rendezvényeken, ünnepeken, a szülői esteken való 
részvételen keresztül bekapcsolódnak az iskolában folyó szellemi és pedagógiai munkába. 
 
A szülőnek az intézmény életével kapcsolatban, annak minden területét érintve 
véleménynyilvánítási joga van.  Az intézménynek lehetővé kell tennie, hogy a szülő ezt a jogát 
gyakorolja, jelen SzMsz által megszabott keretek között. 
 
Az intézménynek kötelessége, hogy működésének minden területéről tájékoztatást adjon. 
 

A különböző munkacsoportokban (szülői, vagy vegyes, pedagógus-szülői) való önkéntes 
részvétellel a szülők cselekvően részt vehetnek az intézmény támogatásában, működésének 
segítésében.  
 

A szülőknek tudatosítaniuk kell, hogy az állami finanszírozás nem elegendő az intézmény 
működéséhez: azoknak a családoknak, akik ezt a fajta oktatást szeretnék a gyermekeik számára, 
vállalniuk kell az intézmény anyagi támogatását is. Ennek mikéntjét az intézmény a szülői 
képviseleti szervvel közösen határozza meg, és legalább egy évvel előre tudatja a szülői 
közösséggel.          
 
 
A szülői képviselet működésének, a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlásának módjai 
 
a) Szülői estek: az egy csoportba/osztályba járó gyerekek szüleinek és pedagógusának a 

rendszeres találkozói. A szülők itt választják meg év elején az adott évre a csoport/osztály 
képviselőjét, ennek helyettesét, valamint pénztárosát, akik intézményi szinten képviselik őket 
(Szülői Képviselők Tanácsa).  
 
Minden csoportoban/osztályban évente minimum négy alkalommal kell szülői estet tartani. Ezek 
időpontját a tanév elején a tanév rendjében meg kell határozni, és a szülők számára ki kell 
hirdetni. Minden egyes alkalom előtt egy héttel újra fel kell hívni rá a figyelmet. A szülői est témáját 
az érintett pedagógus állítja össze. A szülő(k) részvétele a szülői esteken, (valamint az 
epochazárókon, csoport/osztály- és intézményszintű ünnepeken, rendezvényeken) alapvető 
fontosságú. Fontos tudni, hogy a szülői esteken egyéni gyermekmegbeszélésekre, 

visszajelzésekre nem kerül sor: ezek az egyéni beszélgetésekre tartoznak! 
 
Amennyiben egy szülőnek javaslata van egy téma megbeszélésére, akkor azt minimum 4 nappal a 
szülői est időpontja előtt javasolhatja a szervező pedagógusnak. Ha a szülők egyharmada írásban 
fordul, csak és kizárólag az érintett osztályhoz kapcsolódó kérdésben, az érintett pedagógushoz, 
akkor annak kötelező megszerveznie egy rendkívüli szülői estet. 
 
A szülői estekről a pedagógus jóvoltából rövid írásos emlékeztető készül, ezt megosztják a 
közösség tagjaival.   
 
b) Egyéni beszélgetések: óvodában és iskolában a vezető pedagógusokkal évente egy egyéni 
találkozás kötelező minden család számára. Emellett a szaktanárokkal kérésre, illetve a 

csoport/osztály vezető pedagógusaival szükség esetén, bármely fél indítványára sor kerülhet 
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egyéni beszélgetésre. Az egyéni beszélgetésekre előre egyeztetett időpontban, a heti egy 
fogadóóra időkeretében kerül sor (ezek időpontjait a pedagógusok év elején közlik a szülői 
közösséggel). Az egyéni beszélgetésről a pedagógus jóvoltából rövid írásos emlékeztető készül, 
ezt megosztják a résztvevő szülőkkel.   
Félév végén közös fogadónapot tartunk, amikor minden tanár az iskolában van és fogadja a 
szülőket.   
  
c) Problémák, panaszok: a szülők képviselőjük útján, vagy akár személyesen bármilyen 

problémával első lépésben az illető csoport/osztály vezető pedagógusához fordulhatnak, a 
fogadóórákban vagy más, előre egyeztetett időpontban. Ha problémájuk nem került megoldásra, 
vagy más hatáskörbe tartozik, a tagozatfelelőshöz fordulhatnak, a fogadóórákban vagy egy 
előzetesen megbeszélt időpontban. FONTOS, hogy a panaszt, problémát a szóbeli ismertetés 
mellett írásban is továbbítsák! A tagozatfelelősnek kötelessége, hogy a felmerült problémát – 
amennyiben az nem az ő  hatáskörébe tartozik  –, ahhoz a szervhez (pl. Tanári Kollégium) vagy 
munkacsoporthoz irányítsa, amely az ügyben illetékes. A felmerült problémára 14 munkanapon 
belül írásban kell választ kapnia a szülőnek, az illetékes szerv/munkacsoport felelősén keresztül.  
Konfliktusok esetén az egységes konfliktuskezelési eljárás lép érvénybe (lásd Szabályzatok, 
eljárásrendek / Eljárásrend konfliktusok esetén). 

 
A tanév végén – az utolsó négy tanítási héten belül – a szülők számára lehetővé kell tenni, hogy 
írásban nyilatkozzanak az elmúlt tanévről szerzett tapasztalataikról, az abból fakadó kérdéseikről. 
Ennek előkészítése, formájának meghatározása (intézményi/tagozat szinten egy egységes 
kérdőív), lebonyolítása a szülői képviselőkkel együttdolgozva a Tanári Konferencia (TK) feladata. 
A szülői visszajelzéseket a tagozatfelelős előkészíti a TK számára. A Tanévzáró Konferencián a 
tapasztalatokat témakörönként a Konferencia megvitatja és a felmerülő kérdésekre, felvetésekre 
írásban válaszol.  
 
A fent jelzett kereteken túllépő megnyilvánulások, kezdeményezések nem megengedettek.  

 
Információforrások az intézmény életével kapcsolatos területekről: 
 

a) Pedagógiai kérdésekkel kapcsolatban: 
- Szülők Kézikönyve 
- romániai Waldorf Tanterv, az intézmény/tagozat helyi Pedagógiai programja 
- szülői estek 
- nyílt nap, ennek keretében hospitálási/óralátogatási lehetőség. (Hospitálni máskor 

is lehet, a pedagógussal minimum egy héttel előre egyeztetett időpontban, 
kötelezően az óra/tevékenység teljes időtartamára. Induló osztályban legalább fél 
évig nem lehet hospitálni. Indokolt esetben a hospitálási kérés elutasítható vagy 
elhalasztható, erről a pedagógus dönt.)   

- egyéni fogadóóra (óvonők, osztálytanítók, szaktanárok) 
 
b) Intézmény működésével kapcsolatban: 

- intézmény/tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) 
- házirend 
- tagozatfelelős, fogadóóra ill. előre egyeztetett időpontban  
- éves működési beszámoló 
- éves eseménynaptár 

 
c) Gazdasági működéssel kapcsolatban: 

- Szülői Képviselők Tanácsának munkaülései  
- éves pénzügyi-gazdasági beszámoló 
- pénzügyi felügyelő bizottság féléves jelentései 
- gazdasági felelős, fogadóóra illetve előre egyeztetett időpontban 

 
Minden tanév elején a szülőket tájékoztatni kell a különböző szervek, munkacsoportok tagjainak és 
vezetőinek nevéről, elérhetőségük módjáról.  
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3. Az intézmény magyar tagozatának szerkezete és működése 
 

A Tagozat szerkezeti felépítésében és működésében igyekszik a Waldorf intézmények 
republikánus-demokratikus, szabad, önigazgató oktatási-nevelési intézmény-modelljét, a Rudolf 
Steiner által kidolgozott szociális hármas tagozódás szellemében gyakorlatba ültetni, izgalmas 

szociális kísérletnek tekintve ennek minél teljesebb megvalósítását, az ismert, különböző jellegű 
megszorítások és nehézségek mellett és ellenére.   
 
 
 3.1. A Tanári Kollégium / Tanári Konferencia 
 

„Az iskola irányítása republikánus alapokon folyik, és nem fentről történik. Nem dőlhetünk hátra 
és bízhatjuk magunkat egy igazgató utasításaira, a tanárok köztársasága kell, hogy legyünk és 
erőt kell gerjesztenünk magunkban ahhoz, hogy tegyük, amit tennünk kell teljes felelősséggel. 
Mindannyiunknak egyénileg is teljes felelősséggel kell bírnia.”  
„Az egyik feltétel, aminek teljesülnie kell a szellemi élet érdekében – ez egyáltalán nem 
utópisztikus és bármely napon elkezdhető – az az, hogy azok, akik aktívan részt vesznek a 
szellemi életben (és ez mindenek előtt azokra vonatkozik, akik részt vesznek az oktatásban) 
meg legyenek bízva irányítási, vezetési feladatokkal átfogó, széles értelemben.” (Rudolf 
Steiner) 

 
A Tanári Kollégium az Iskolában tanító pedagógusoknak (óvoda, iskola) és az általuk 
meghívottaknak a közössége, az Iskola pedagógiai vezető testülete. Működési helye a Tanári 
Konferencia (továbbiakban TK jelöli mind a Tanári Kollégiumot, mind annak működési helyét, a 
Tanári Konferenciát). A TK az Intézmény ún. szellemi szerve, a szabadság színtere, melynek át 

kell hatnia a pedagógiai életet. 
 
Megjegyzés: intézményünk mindkét tagozata (magyar, román) saját TK-val működik. Ezek 
rendszeresen, az éves tervben megjelelölt időpontokban közös üléseket tartanak. A mindkét 
tagozatot érintő ügyekben a két TK ezeken az együttes üléseken hoz közös döntéseket.         
 
A TK alapfeladata:  

Az iskola pedagógiai-szellemi életének teljes kibontakoztatása, mindenféle korlátozás nélkül, ám 
kizárólag a szellemi élet területén maradva. Az itt elhangzottak senkire sem kötelezőek. 
Folyamatos tanári műhely, ahol a tanárok megosztják az osztálytermi tapasztalataikat, állandó 
tanárképző akadémia. A TK legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes 
megvalósítása, ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása, az iskola pedagógiai-
szellemi életének teljes kibontakoztatása. 
 
A Tanári Kollégium jogi szervként is működik, mint pedagógiai, szakmai döntéshozó fórum. 

Ennek működési helye az ún. Kiskonferencia, ennek tagja, önkéntes alapon és egész tanévre, a 
Tanári Kollégium legalább egy év régiséggel rendelkező tagja lehet.  
 
 
A TK tagjai:  
Minden pedagógusi tevékenységet folytató, határozatlan vagy határozott munkaidejű szerződéssel 
rendelkező munkavállaló részére a tagság kötelező. Részmunkaidőben dolgozó munkatársak 
számára a munkaidővel arányos részvétel kötelező. Kivételt képeznek az TK időtartama alatt 
munkaidőben lévők, akik helyettesítése nem megoldható (pl. napközi), illetve a magyarul nem értő 
pedagógusok. (Ez utóbbiak számára az illető osztálymegbeszéléseken való részvétel kötelező, 
ekkor román fordítás biztosított.)      
Lehetséges tag még az iskolával határozatlan vagy határozott munkaidejű szerződéssel 
rendelkező, egyéb munkakörben dolgozó munkavállaló, aki a munkáját pedagógiainak tekinti. 
Ebben az esetben azonban a rendszeres részvétel az adott tanévben számára is kötelező.  
A TK, ha szükségét látja, akkor tanácskozási, szakértői jelleggel, akár időszakosan is. bárkit 
meghívhat, amennyiben a jelölt személy támogatottsága szavazás esetén eléri a 75%-t.  
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A TK működésének alapelvei: 
Rudolf Steiner megfogalmazása szerint a döntések és az intézkedések republikánus-demokratikus 

formát igényelnek. A zökkenőmentes működést korlátozott időre szóló, viszonylag széles körű 
megbízások/mandátumok teszik lehetővé (republikánus elem), ugyanakkor a Tanári Kollégium 
tagjai egyenjogúak (demokratikus elem). 
 
A Tanári Kollégium egyes feladatoknak az egyéni, vagy csoportos munkában történő elvégzésére 
tanárokat delegálhat a tagjai közül (ún. mandátum-csoportok, mandátumviselők). 
 
A Tanári Kollégium működésére általánosságban a jellemző, hogy döntéseit lehetőleg a tagjai 
egyetértésével (konszenzussal) hozza meg. (A szavazásra konszenzus esetén is szükség van!) A 
szavazás név szerinti, illetve ha bármely tag ezt kéri, titkos. A tartózkodás nem ellenszavazat: azt 
jelenti, hogy a szavazati joggal rendelkező számára a döntés bármely kimenetele elfogadható, 
vagy valamilyen oknál fogva nem érzi magát kompetensnek a döntés meghozatalához. Minden 
más esetben ellenszavazattal kell élnie! A döntés meghozatala után annak elfogadása (lojalitás) 
mindenki számára kötelező (a nem résztvevők számára is).  
     

„A konszenzus csoportdöntés, mely döntésre szavazás nélkül jutottak olyan folyamat által, 
melyben a vitapontokat teljesen kimerítették, és minden tag úgy érzi, hogy elégségesen 
meghallgatták őt. A folyamat minden résztvevőtől megköveteli, hogy érzésben teljesen jelen 
legyen, őszinte, egymást kölcsönösen tisztelő módon, és hogy önzetlenül érzékeny legyen a 
többiekre. A résztvevők képesek legyenek arra, hogy megállapítsák a megoldás kielégítő 
voltát, illetve azt, hogy mikor érkezett el az idő a folyamat befejezésére. Lehetséges, hogy a 
konszenzussal megszületett döntést a közösségnek nem minden tagja érzi a legjobb 
döntésnek, ugyanakkor együtt tudnak azzal élni, támogatva azt." M. Scott Peck: A közösség 
öröme 

 
A TK vezetése, felépítése, működésének előkészítése, adminisztrálása, kerete, 
időbeosztása: 

A TK vezetését a legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkező tag látja el (konferenciavezető), 
ő egyben a Kiskonferencia vezetője is.    
A konferenciavezető feladatai:  

- Legalább 1 nappal a konferencia előtt közzéteszi a konferencia napirendi pontjait, 

időkerettel (a stúdium témáját, gyermekmegbeszélés alanyát, művészeti foglalkozás 

témáját stb.) 

- Megadja a szót az egyes témákhoz való hozzászóláshoz, meghatározza annak időkeretét. 

Feladata, hogy a téma megmaradjon eredeti medrében, és ne fusson ki az időből. 

Amennyiben szükségesnek ítéli, megvonhatja a szót, lezárhatja a témát.  

- Jegyzőkönyvet, ún. „Emlékeztető”-t készít, melyben rögzíti az elmúlt konferencia lényeges 

gondolatait, határozatait, és jelzi a következő konferencia várható napirendi pontjait, 

időkerettel (a stúdium témáját, gyermekmegbeszélés alanyát, művészeti foglalkozás 

témáját), ismerteti a Kiskonferencia döntéseit (ezt a következő konferencián szóban is 

megteszi).  

- A Kiskonferencia döntéseit román nyelvű kivonatban eljuttatja az Iskola többi szervének, a 

belső kommunikációs szabályzatnak megfelelően (különösen fontos szóban is ismertetni a 

két tagozat közös konferenciáján!)   

 
A TK időpontja: csütörtökönként 14.30-17.00 óra között, az éves eseménynaptárban megjelölt 
módon külön tagozati szinten vagy közösen a román tagozattal.    
 
A tagozati TK tartalmi felépítése (példa, a konkrét felépítés évenként változhat): 

1. Felütés 5’: együttműködést elősegítő gyakorlatok 
2. Stúdium 25’: Közösen választott írott anyag tanulmányozása 
3. Művészeti foglalkozás (ünnepekre készülés v. egyéb, önképző és módszertani jellegű is): 30’ 
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4. Hírek, közérdekű információk, munkacsoportok, mandátumviselők beszámolói (nincs vita, 
megbeszélés, csak közlések vannak!). 15’ 

5. Pedagógiai munka (külön óvoda és iskola, időnként közösen is): 50’:  
a) gyermekmegbeszélés/osztálymegbeszélés (szempontjai, menete: lásd külön leírások)  
b) pedagógia műhely: az aktuális pedagógiai munkára való közös rátekintés, 

tapasztalatcsere: az előre jelentkező pedagógusok bemutatják, hogy a lehetséges, 
aktuális tananyagból milyen, az osztályhoz szervesen illeszkedőt választották ki, és 
miként közvetítették a gyerekek felé. Milyen nevelési, fejlesztési céljaik voltak, melyet az 
adott tananyag segítségével támogattak? Miként? Milyen füzetmunkák és egyéb munkák 
születtek, milyen nehézségek voltak, mit sikerült, mit nem elérnie a tervezettekből? 
Milyen értékelési módszert alkalmazott, és az mit tükröz?  

c) a konferenciavezetőnek előre jelzett pedagógiai helyzet, eset megbeszélése. 
 

– szünet – 
 

6. Kiskonferencia (szükség esetén).  
 
 
A döntés és a szavazás előkészítésének menete és feltétele – minden döntést igénylő 
helyzetben – a következő: 

A Kiskonferencia elé az ügyek a következő menetrend szerint kerülnek: 
1. A kérdés felvetője írásban kifejti az ügyet a konferenciavezetőnek.  
2. A konferencián az adott időkeretben elhangzik a probléma szóbeli ismertetése, rövid 

észrevételek elhangoznak a problémával kapcsolatban, ezeket feljegyzik, majd a 
konferencia delegálja a problémát a megfelelő mandátumcsoportnak, megjelölve a 
megoldás kidolgozásának határidejét. Illetékes mandátumcsoport hiányában alakulhat ad-
hoc mandátumcsoport az adott ügy kezelésére. 

3. Amennyiben a döntés a TK hatásköre, a döntést megelőzendően a konferenciavezető 
meghatározza, hogy hány alkalom, és mennyi idő (hány perc) szükséges az adott terület 
megismeréséhez, a vitákhoz, a vélemények megismeréséhez, majd azokat a 
találkozásokat levezeti. A döntés meghozatala előtt a Konferencia vezetője a kérdés 
megtárgyalásakor minden jogosult, hozzászólni kívánónak megadja a lehetőséget, hogy 
véleményét kinyilvánítsa az adott kérdésről. Ennek időtartamát a Konferencia vezetője 
szabja meg, mindenkire egységesen. Az elhangzott vélemények és a döntés kijelölt 
időpontja a Konferencia jegyzőkönyvében kerülnek rögzítésre. 

4. A döntés előtt ismertetik a végleges szöveget, ennek elfogadásáról a TK szavaz 
(amennyiben a döntés a TK hatásköre). A konferenciavezető kérhet próbaszavazást azt 
felmérendő, mekkora a javaslat támogatottsága. Konszenzustól távoli arány esetén 
elnapolhatja a döntést. 

 
Akik nincsenek jelen a döntésnél, ezzel lemondanak szavazati jogukról, kivéve, ha írásban 
elküldték szavazatukat a Konferencia vezetőjének, legkésőbb a Konferencia kezdetéig. 

 
 A döntésről a Konferenciavezető haladéktalanul értesíti írásban az érintetteket és a döntési 
folyamatban résztvevőket (a TK teljes vagy részleges jegyzőkönyve révén)! 
 
Szavazáskor az igenek és a nemek aránya dönt. A TK tagjainak joga van tartózkodni bármely 
kérdésben, illetve joga van szavazni bármely kérdésben (olyan kérdésben is, ami nem érinti, vagy 
amiről csak részleges információi vannak.) 
 
Ha a TK döntött egy ügyben, nem szavazhat még egyszer egyazon ülésen ugyanarról a kérdésről. 
A konferenciavezető feladata gondoskodni arról, hogy legyen felelőse a döntés végrehajtásának, 
továbbá legyen közös visszatekintés a megvalósulás módjára. 
 
Akinek aggályai vannak egy döntés szabályosságát illetően, a konferenciavezetőnél jelezze; ha 
nem kap megfelelő választ, az Igazgatótanácsnál fellebbezhet. Jogszerű döntés esetén a TK 
minden tagjának kötelessége képviselni a hozott döntést. 
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Döntési mandátummal rendelkező csoport/egyén esetén fontos, hogy a döntéshozó az érintettek 
véleményét megismerve hozza meg döntését, de ennek módját maga döntse el. 
 
Szavazati arányok: 

1. Új munkatárs felvételénél: 100%-os egyetértés szükséges. Nem szavazat csak pedagógiai 
okokra vezetve lehetséges, szimpátia-antipátia ok nem fogadható el. 
2. Egy munkatárs elbocsátásának felmerülése esetén, vagy egy bizonyos (pl. egyik szakja 
taníthatóságának megvonása, más munkakörbe való helyezése, osztálytanítói vagy kísérői 
megbízásának visszavonása stb.) pedagógiai mandátum visszavonásakor a Konfliktuskezelő 
csoport kezeli a helyzetet és fogalmaz meg ajánlást:  75%-os támogatottság 
3.  SzMSz elfogadásakor: 75%-os támogatottság. 
4.  Házirend elfogadásakor: 75%-os támogatottság. 
6. Bérezési szempontok, költségvetés-javaslat elfogadásakor: 75%-os támogatottság, abban 

az esetben, ha több választási lehetőség van. 
Egyéb szavazással eldöntendő kérdésekben mindig a szavazást megelőzően kell a szavazati 
arányban megállapodni (alapértelmezésben ez 50 %). Szavazati joggal az rendelkezik, aki min. 

egy éve a Tanári Kollégium tagja. 
 
A Tanári Kollégium döntési és javaslattevési, véleményezési jogköre:  

a. a pedagógiai program elfogadása,  

b. az SzMSz és a házirend elfogadása, 

c. a tanév munkatervének, eseménynaptárának jóváhagyása, 

d. átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 

e. a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 

f. a tanulók, munkatársak fegyelmi ügyeiben, konfliktusokban való eljárás (szakmai 

kompetencia alapján nevesített munkacsoport (Konfliktuskezelő csoport) javaslata 

alapján)  

g. tanárfelvétel és elbocsátás (szakmai kompetencia alapján nevesített munkacsoport 

(Személyügyi csoport) javaslata alapján); 

h. gyermekfelvétel és eltanácsolás (szakmai kompetencia alapján nevesített munkacsoport 
(Felvételizető csoport) javaslata alapján)  

i. az intézményvezetői programok szakmai véleményezése, 

j. a Tanári Kollégium képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztása (igazgatótanácsi 

tagok, tagozatfelelős, országos W. szövetségi képviselő stb.), 

k. a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, 

l. saját feladatainak és jogainak részleges átruházása (mandátumok kiosztása 

egyéneknek, munkacsoportoknak) 

m. egyéb, jogszabályban meghatározott ügyekben 

n. a munkatársak éves önértékeléseinek jóváhagyása, a személyes éves értékelések 

meghatározása 

o. szakmai etikai kódex létrehozása és betartásának követése 

p. javaslatot tesz az Igazgatótanács felé: helyi tanterv (CDS), tanítás menetének 

optimalizálása, tanárok díjazása, jutalmazása, pedagógusok esetében törvényes 

eljárások elindítása (gyenge szakmai teljesitmény vagy a szakmai etika megszegése 

miatt), költségvetés tagozatot érintő része.         

Megjegyzés: javasoljuk, hogy az Intézmény SzMSz-ében rögzítődjön, hogy ahol a romániai jogi 
keret más szervhez helyezi bizonyos döntési jogköröket (pl. az igazgatótanácshoz), az illető szerv 
változtatás nélkül elfogadja/magáévá teszi a TK vonatkozó döntését.   
 
A teljes Tanári Kollégium véleményét ki kell kérni a nevelési-oktatási intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Különösen: 
a) az intézmény költségvetésében a tagozatot érintő részének megtervezésében   



10 

 

b) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 
c) az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, 
d) egyéb, jogszabályban meghatározott ügyekben, 

e) bérezési, anyagi juttatási szempontok meghatározása előtt 
f) új munkatárs felvétele és elbocsátása esetén  
g) minden olyan esetben, amely az iskola életében még nem fordult elő 
 
 
A TK állandó mandátummal rendelkező munkacsoportjai/mandátumviselői (a mandátumok 
leírását lásd a mellékletben):    

- Konfliktuskezelő csoport (közös a román tagozattal, a folyamat anyanyelven zajlik)  
- Felvételiztető csoport (külön óvoda és iskola) 
- Személyügyi csoport (külön román és magyar tagozat)  
- PR és kommunikáció (külön román és magyar tagozat) 
- tagozatfelelős  
- programigazgató (közös a román tagozattal)  
 
 
Az időszakos vagy pontszerű mandátumokat a TK tanév elején (vagy szükség szerint) fogalmazza 
meg és osztja ki.     
 
 
 
 
 
 

3.2. Munkacsoportok, egyéni mandátumviselők   
 

A TK munkacsoportjai, egyéni mandátumviselői mellett az Intézményben szülői, valamint vegyes 
(szülő-tanár) munkacsoportok vannak.  
 
A TK munkacsoportjai, egyéni mandátumviselői: 

- Konfliktuskezelő csoport (közös a román tagozattal, a folyamat anyanyelven zajlik)  
- Felvételiztető csoport (külön óvoda és iskola) 
- Személyügyi csoport (külön román és magyar tagozat)  
- tagozatfelelős  
- programigazgató (közös a román tagozattal) 
- tagozati kasszás 
- könyvtáros 
- helyettesítés-felelős 
- képzés szervező 
- iskolaújság felelős szerkesztő   
 
Szülői munkacsoportok: Festés-szerelések (közös a román tagozattal), Takarítás (közös a román 
tagozattal), Pénzügyi ellenőrző csoport (közös a román tagozattal).   
 
Vegyes (szülő-tanár) munkacsoportok: Rendezvényszervező csoport (közös a román tagozattal), 
Iskolaszépítő csoport (közös a román tagozattal), Gazdasági csoport (közös a román tagozattal), 
PR és kommunikáció (külön román és magyar tagozat). 
  
A mandátumok részletes leírása a Mellékletben található (csak a Tagozatot érintők). 
 
Minden tanév elején a Tagozat közösségét tájékoztatni kell a különböző szervek, munkacsoportok 
tagjainak és vezetőinek nevéről, elérhetőségük módjáról, erről a tagozatfelelős gondoskodik.  
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4. Szabályzatok, eljárásrendek   
 
Jelenleg Tagozatunk a következő szabályzatokkal és eljárásrendekkel rendelkezik. Ezek 
megtalálhatók a mellékletben, illetve letölthetők a honlapunkról:      
 

a) Házirend – iskola, Hajnal-negyed (román nyelven)   

b) Óvodai működési szabályzat – Hajnal-negyed  

c) Napközis / After-school program szabályzata   

d) Óvodai felvétel eljárásrendje (Hajnal-negyed)  

e) Iskolai felvétel eljárásrendje  

f) Eljárásrend konfliktusok esetén  

 

 

5. Záró rendelkezések 

 
A hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 12., a TK által elfogadva. 
 
A felülvizsgálat rendje: évente. 
 
Felülvizsgálva: 2014. szeptemberében. 

 

 

 

 

 

 


